
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ НОВИ САД 

Датум: 15.03.2010.године. 

 

З А П И С Н И К 

 

са 9. редовне седнице Одбора Синдиката РНС, одржане у петак, 12.03.2010.године, са почетком 

у 11,00 часова и следећим: 

ДНЕВНИМ РЕДОМ 

 

1 Усвајање Извештаја о раду за 2009.годину 

2 Финансијски извештај за 2009.годину 

3 План рада за 2010. годину 

4 Финансијски план за 2010. годину 

5 Усвајање износа исплата по „Правилнику о додели средстава Фонда солидарности“ 

6 Измена и допуна „Правила о раду Синдиката РНС“ и „ Правила за коришћење бања“ 

7 Разматрање предлога измене члана 40. и члана 56. Колективног уговора 

8 Понуда за систематски преглед 

9 Захтеви за донације 

10 Текућа питања 

 
 

 

Чланови Одбора: Илић В. Гајинов Љ. Јосиповић З. Бокић М. Станковић Р. Перић С. Лугоња Н. 

Аџић З. Миолски Д. Васић М. Тодорић С. Стјепановић В. Јефтић Д. Зорић М. Дракул В. Сарић Д. 

Малеш А. Јеличић З.  

Члан Надзорног одбора: Вељковић Слада 

Секретар Синдиката: Александра Стакић 
 

Дневни ред усвојен једногласно, уз примедбу да недостаје Записник са претходне седнице Одбора 

Синдиката као и допуну Дневног реда са две тачке: Усвајање Записника Надзорног одбора и избор 

члана у Статутарни одбор Синдиката енергетике и петрохемије. 

 

АД.1. – Усвајање Извештаја о раду Синдиката за 2009.годину. 

Извештај о раду Синдиката за 2009.годину једногласно усвојен уз примедбу Лугоња Недељка да 

недостају извештаји о раду Комисија Синдиката. 

Закључак: 

Обавестити све председнике Комисија да за следећу седницу Одбора припреме извештаје и да исти 

буду стављени на дневни ред. 

 

АД.2. Финансијски извештај за 2009.годину. 

После краћег образложења Илић Владимира,  Финансијски извештај као и Записник Надзорног 

одбора једногласно усвојен. 

 

АД.3. План рада за 2010.годину. 

Одбор Синдиката РНС План за 2010.годину једногласно усвојио. 

 

АД.4.Финансијски план за 2010.годину. 

Финансијски план за 2010.годину, стављен на гласање заједно са тачком 5. Дневног реда. 

У дискусији учествовали: Зоран Јосиповић – предлаже да се Комисије искључиво руководе 

Правилима о раду Синдиката – Комисија даје предлог Одбору Синдиката – Одбор усваја. Предлог 

једногласно усвојен. Гајинов Љубица у оквиру ове тачке Дневног реда предлаже да захтев за 

боловања дужа од 6 месеци остане, и да се даље у ту сврху исплаћује износ од 15.000,00 динара. 



Предлог једногласно усвојен. Предлог Надзорног одбора да се смањи број рата за повраћај 
позајмице са десет месечних рата на шест месечних рата , чланови Одбора једногласно одбили. 

 

Закључак: 

После краће дискусије тачка 4. и тачка 5. Дневног реда једногласно усвојене. 
 

АД.6. Измене и допуне„Правила о раду Синдиката“ и „ Правила за коришћење бања“ 

После краће уводне речи  Илић Владимира, стављају се на гласање обе измене Правила. 

 

Закључак: 

Једногласно усвојене обе измене и допуне Правила. 
 

АД.7.Разматрање предлога измене и допуне члана 40. и члана 56.Колективног уговора. 

По овој тачци Дневног реда, председник Илић Владимир је чланове Одбора упознао са ставовима 

генералног директора НИС-а Кирила Кравченка на састанку са председницима репрезентативних 

синдиката НИС-а. Да је НИС са 38,5 милијарди динара у минусу. 

Да ће предложити измену купопродајног уговора у делу ревизије Социјалног програма у тачци 19. 

да се укине добровољни одлазак, већ да се уведе појам технолошког вишка. У колико се не 

прихвати измена Социјалног програма, да ће слати раднике на плаћено одсуство по Закону о раду и 

тиме кршити Колективни уговор за НИС а.д.  Да тренутно нема средстава за исплату годишњих 

премија. Такође је информисао Одбор са састанка са директором Олегом Алмазовим да је, на 

питање шта ће и да ли ће радити Рафинерија нафте Нови Сад, добио одговор: „ На то питање нико 

од пословодства НИС-а не може дати одговор“. 

Информацију о предлогу измене и допуне члана 40. и 56. Колективног уговора образложио је Илић 

Владимир.  

Закључак: 

Одбор Синдиката РНС не даје сагласност на предлог измена поменутих чланова Колективног 
уговора док се не дефинише, шта се подразумева под појмом    „просечне зараде“  у предложеној 

измени у  члану 40. Колективног уговора , као и док се не дефинише чланом 56., колико који 

радник у НИС-у треба да добије на име годишње премије. Такође, Одбор Синдиката у потпуности 

подржава ставове Синдиката Рафинерије нафте Панчево. Одбор даје подршку за наставак  

преговора.. 

 

АД.8. Понуда за систематски преглед 

Синдикат РНС је преко Службе заштите на раду од Института Сремска Каменица, прибавио 

понуду за систематски преглед наших радника. 

Закључак: 

Да се затражи уговор од Института који ће се уз Понуду доставити директору НИС Петрола  на 

потпис. 

 

АД.9.Захтеви за Донације 

Одбор Синдиката је једногласно усвојио и одобрио захтеве за донације износ од по 10.000,00 

динара: Немањи и Стефану Михаљици – Карате клуб „Рума“, Милици Михајлов за такмичење у  

Италији, као и Данилу и Момиру Аџићу на Интернационалном турниру у Шпанији испред К.К. НС 

СТАРС. 

 

АД.10. Текућа питања 

Васић Милан је предложио, да за   члана  Статутарног одбора Синдиката енергетике и петрохемије 

буде евидентиран испред Синдиката РНС,   Јеличић Зоран. Предлог једногласно усвојен 

 

Седница је завршена у 13,45 часова.  

 

Секретар Синдиката РНС 

Александра Стакић 

  


